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test:KUDDAR Läs alla tester på icakuriren.se

Kersti 
Byström, 

testreporter

Så här testade vi:
Tre tester utfördes av Textil  
& Läderlaboratoriet. 

Duntäthetstest: Mäter hur 
mycket dun och fjädrar som 
tyget släpper igenom. Två 
rektangulära kuddar sys, fylls 
med en viss mängd fyllnads-
material och sätts in i en spe-
ciell maskin. 

Fyllnadsviktstest: Jämför 
hur mycket dun och fjädrar en 
kudde innehåller jämfört med 
vad tillverkaren uppger.

Belastningstest: Mäter hur 
mycket kudden sjunker ihop.

Gripsholm 

150 kr

 
1_100 g/1_107 g

100 % fjäder 

Godkänd.

 
164 mm/78 mm

Mycket hög. Innehål-
ler endast fjäder. En-
dast 40 grader tvätt. 
Hårda fjädrar känns 
genom tyget.

Gosa Raps 
Ikea

249 kr 

570 g/571 g

60 % dun/40 % fjäder 

Godkänd.

 
130 mm/48 mm

–

Viktor 
Hemtex

299 kr 

425 g/431 g

30 % dun/70 % fjäder 

Godkänd.

 
125 mm/42 mm

Mycket låg. 

 
 

Kronborg Comfort 
Jysk

300 kr

 
650 g/680 g

30 % dun/70 % fjäder 

Väl godkänd.

 
136 mm/48 mm

Hårda fjädrar känns 
genom tyget.

51/49 
Kungsängen

545 kr

 
650 g/647 g

51 % dun/49 % fjäder 

Godkänd.

 
136 mm/54 mm

–

Soft Night 
Jysk

599 kr

 
580 g/578 g

90 % dun/10 % fjäder 
15 % dun/85 % fjäder

Väl godkänd.

 
134 mm/47 mm

Tvåkammarkudde.
Öko-text*. Nomite**.

Vila Medium 
Mio

650 kr 

 
400 g/374 g

60 % dun/övrig fyll-
ning ej angiven

Väl godkänd.

 
156 mm/55 mm

Hårda fjädrar kan 
anas genom tyget. 
Nomite**. Downa-
fresh***.  

Outlast Medium 2 
Sängjätten

890 kr 

390 g/417 g

90 % dun/10 % fjäder

 
Godkänd.

 
162 mm/55 mm

Öko-text*. Nomite**. 
Outlast ****. 

Medium High 
Hästens

990 kr 

625 g/575 g

50% dun/50 % fjäder

 
Väl godkänd.

 
160 mm/57 mm

Endast tvätt i 30 gra-
der. För lite dun och 
fjädrar. Hårda fjädrar 
anas genom tyget.

Excellent Soft 
Duxiana

1_060 kr 

450 g/525 g

70 % dun/30 % fjäder

 
Väl godkänd.

 
150 mm/55 mm

Nomite**. Daunasan 
Downafresh***. 

Märke 

Pris

Fyllnadsvikt 
angivet/testat

Innehåll

 
Duntäthet

Höjd före/efter 
belastning

Kommentar

 
 
 
 
Betyg

Köpställen,
sidan 72

Bäst!Dyr & 
dålig!Prisvärd!


